
                     জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরতর ২য় ত্রৈমাসিক প্রসিবেদন (অবটাের – সিবিম্বর, ২০১৯)  

প্রসিষ্ঠাবনর নার্: বাাংলাদেশ সারভ মদসস রলরর্দেড 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলাই/১৯-

কসদে./১৯ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অদটা./১৯

রডদস./১৯ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু./২০- 

র্াচ ম-২০ 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্রল/২০ 

জুন/২০ 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………..৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা ক া াল 

পদয়ন্ট  
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ক া াল 

পদয়ন্ট 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ৭৮     

২. েক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশািন প্রসিষ্ঠার সনসমত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা ক া াল 

পদয়ন্ট ২ 

লক্ষ্যর্াত্রা -- ১ -- ১    

অজমন -- ১    

২.২ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সভার 

সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % ক া াল 

পদয়ন্ট 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা -- ১০০ -- ১০০    

অজমন  ১০০    

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীদের অাংশগ্রহদণ 

চাকসর িংক্রান্ত সেসিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা ক া াল 

পদয়ন্ট ২৬ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭ ৬ ৭ ৬    

অজমন ২৪ ২৪    

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীদের অাংশগ্রহদণ 

সুশাসন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা ক া াল 

পদয়ন্ট 
২৬ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭ ৬ ৭ ৬    

অজমন ২২ ১৩    

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুদয়ল প্রণয়ন/সাংস্কার/হালনাগাে রণ ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারর………….১০ 

৩.১ রবএসএল হাউরজাং নীরতর্ালা 

সাংদশািন 

নীরতর্ালা 

সাংদশারিত 
১০ তাররখ 

ব্যবস্থাপনা 

পররচাল /

ক াম্পারন 

সরচব 

৩১.০৫.২০ লক্ষ্যর্াত্রা -   ৩১.০৫.২০    

অজমন -     

৪. ওবয়েিাইবে সিোেক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সিো িংক্রান্ত সোল সি নস্বরিমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়দন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তাররখ ক া াল 

পদয়ন্ট 

৩১.০৮.১৯ 

০১.০৪.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৮.১৯   ০১.০৪.২০    

অজমন ৩১.০৮.১৯     

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদে শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স  হালনাগাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ িাসরখ ক া াল 

পদয়ন্ট 

৩১.০৮.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

১৫.০৩.২০ 

১৫.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৮.১৯ ৩১.১২.১৯ ১৫.০৩.২০ ১৫.০৬.২০    

অজমন ৩১.০৮.১৯ ৩১.১২.১৯    



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলাই/১৯-

কসদে./১৯ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অদটা./১৯

রডদস./১৯ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু./২০- 

র্াচ ম-২০ 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্রল/২০ 

জুন/২০ 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ 

সনবদ েসশকা হালনাগাদ কবর 

ওদয়বসাইদে প্র াশ 

হালনাগােকৃত 

রনদে মরশ া 

ওদয়বসাইদে 

প্র ারশত 

১ তাররখ ক া াল 

পদয়ন্ট 

৩০.১০.১৯ 

৩১.০১.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা -- ৩০.১০.১৯ ৩১.০১.২০     

অজমন -- ৩০.১০.১৯    

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদে তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ ক া াল 

পদয়ন্ট 

৩০.০৯.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়বসাইদের অরভদর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাে রণ 

ওদয়বসাইদে 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ ক া াল 

পদয়ন্ট 

৩১.১২.১৯ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা -- ৩১.১২.১৯ -- ৩০.০৬.২০    

অজমন -- ৩১.১২.১৯    

৫. সুশািন প্রসিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  দর 

র্রিপররষে রবভাদগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ ক া াল 

পদয়ন্ট 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯       

অজমন ৩০.০৯.১৯     

৫.২ োংলাবদশ জািীয় সিসজোল 

আসকেবেকচার-এর স াকাল পবয়ন্ট ও 

সেকল্প স াকাল পবয়ন্ট  র্ ম তমা 

সনবয়াগ ও ওবয়েিাইবে প্রকাশ 

স াকাল পবয়ন্ট 

ও সেকল্প 

স াকাল পবয়ন্ট 

কম েকিো 

সনবয়াগকৃি ও 

ওবয়েিাইবে 

প্রকাসশি 

২ তাররখ ক াম্পারন 

সরচব 

৩০.১১.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা -- ৩০.১১.১৯      

অজমন -- --    

৫.৩ জনস্বার্ ে িংসিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) সেসিমালা, ২০১৭-এর 

সেসি ৪ অনুিাবর “সিসজগবনবেি 

অস িার” সনবয়াগ ও ওবয়েিাইবে 

প্রকাশ 

“সিসজগবনবেি 

অস িার” 

সনবয়াগকৃি ও 

ওবয়েিাইবে 

প্রকাসশি 

১ তাররখ ক াম্পারন 

সরচব 

৩১.০৭.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.১৯     

  

অজমন ০৩.০৭.১৯     

৬. প্রকবল্পর সক্ষবৈ শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকবল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুদর্ােন 

অনুদর্ারেত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ ব্যবস্থাপনা 

পররচাল  

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯      ক ান প্র ল্প নাই 

অজমন --     

৬.২ এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % প্রদর্াজয নয়  লক্ষ্যর্াত্রা --      প্রদর্াজয নয় 

অজমন --     

৬.৩ র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান োরখলকৃত ৩ সাংখ্যা প্রিান, ৩ 
লক্ষ্যর্াত্রা -- ১ ১ ১  

  



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলাই/১৯-

কসদে./১৯ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অদটা./১৯

রডদস./১৯ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু./২০- 

র্াচ ম-২০ 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্রল/২০ 

জুন/২০ 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 র্তম  প্র দল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররেশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতদবেন পরর ল্পনা 

ও প্রদ ৌশল 
অজমন -- --    

৬.৪. প্র ল্প পররেশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর হার ৩ % প্রিান, 

পরর ল্পনা 

ও প্রদ ৌশল 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা -- ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন --     

৭. ক্রয়বক্ষবৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে েছবরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওবয়েিাইবে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওবয়েিাইবে 

প্রকাসশি 

৩ তাররখ প্রিান, 

পরর ল্পনা 

ও প্রদ ৌশল 

/প্রিান, 

রহসাব ও 

অর্ ম 

৩০.০৯.১৯ 
লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯     

  

অজমন --     

৭.২ ই-সেন্ডাবরর র্াধ্যদর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পােন 

ই-কেন্ডাসর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % প্রিান, 

পরর ল্পনা 

ও প্রদ ৌশল 

৪০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০   কেণ্ডারদর্াগ্য 

ক ান ক্রয় 

সম্পারেত হয়রন  অজমন -- --    

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ শসিশালী রণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

(রসটিদজনস্ চাে মার) বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ % ক া াল 

পদয়ন্ট 

১০০ 

 
লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  

অজমন ১০০ ১০০    

৮.২  শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় পররেশ মন  

পররেশ মন 

সম্পন্ন 

২ সাংখ্যা ব্যবস্থাপনা 

পররচাল /

ক াম্পারন 

সরচব 

২ 
লক্ষ্যর্াত্রা -- ১ -- ১  

  

অজমন -- ১    

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়   

পররেশ মন প্ররতদবেদনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররেশ মন 

প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % ব্যবস্থাপনা 

পররচাল /

ক াম্পারন 

সরচব 

১০০ 
লক্ষ্যর্াত্রা -- ১০০ -- ১০০  

  

অজমন -- ১০০    

৮.৪ সরচবালয় রনদে মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % ক াম্পারন 

সরচব 

১০০ 
লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

  

অজমন ২৫ ২৫    

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনসষ্টকৃি ৩ % ক াম্পারন 

সরচব 

১০০ 
লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলাই/১৯-

কসদে./১৯ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অদটা./১৯

রডদস./১৯ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু./২০- 

র্াচ ম-২০ 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্রল/২০ 

জুন/২০ 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
অজমন --     

৯. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাসিকার সিসত্তবি নুুনিম পাঁচটি কার্ েক্রম) 

৯.১  র্ ম তমা- র্ মচারীদের দুনীরত 

প্ররতদরাি রবষয়  রবরভন্ন আইন রবরি 

অবরহত রণ / প্ররশক্ষ্ণ 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৪ সাংখ্যা ব্যবস্থাপনা 

পররচাল /

ক াম্পারন 

সরচব 

২৬ 
লক্ষ্যর্াত্রা -- ১৩ -- ১৩  

  

অজমন -- --    

৯.২ দুনীরত প্ররতদরাি রবষয়  কলাগান 

প্র াশন 

কলাগান প্রচার ৪ তাররখ প্রিান, 

রহসাব  ও 

অর্ ম 

৩১.১২.১৯ 
লক্ষ্যর্াত্রা -- ৩১.১২.১৯    

  

অজমন --     

৯.৩ Citizens Charter অনুসরণ বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত  

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ % ব্যবস্থাপনা 

পররচাল /

ক াম্পারন 

সরচব 

১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  

অজমন ১০০ ১০০    

৯.৪ Utility Bill র্র্াসর্দয় 

পররদশাি  

রবল পররদশারিত ৪ তাররখ প্রিান, 

রহসাব  ও 

অর্ ম 

৩০.০৯.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩১.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩১.০৬.২০  
  

অজমন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৯.৫ প্ররতষ্ঠাদনর ব্যাজ পররিান প্রেত্ত ব্যাজ ১ সাংখ্যা ক াম্পারন 

সরচব 

৩০.১১.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা -- ৩০.১১.১৯      

অজমন -- --    

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ ব্যবস্থাপনা 

পররচাল /

ক াম্পারন 

সরচব 

৩০.০৬.২০ 
লক্ষ্যর্াত্রা --   ৩০.০৬.২০  

  

অজমন --     

১০.২ আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালদয় 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাবনর সনসমত্ত 

৩২১১১০১ সকাবি অর্ ে েরাদ্দ 

অর্ ম বরাদ্দকৃত ২ তাররখ প্রিান, 

রহসাব ও 

অর্ ম 

৩১.০৮.১৯ 
লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৮.১৯     

 প্রদর্াজয নয় 

অজমন --     



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলাই/১৯-

কসদে./১৯ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অদটা./১৯

রডদস./১৯ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু./২০- 

র্াচ ম-২০ 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্রল/২০ 

জুন/২০ 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. অর্ ে েরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম ে-পসরকল্পনায় 

অন্তেভুি সেসিন্ন কার্ েক্রম োস্তোয়বনর 

জন্য েরাদ্দকৃি অদর্ মর আনুমাসনক 

পররর্াণ 

েরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ 

োকা 

ব্যবস্থাপনা 

পররচাল /

ক াম্পারন 

সরচব 

৫ লক্ষ োকা 
লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ২  

  

অজমন ০.১৯৭০ ১.১৪    

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/িংস্থা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় 

এেং ওবয়েিাইবে আপবলািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

োরখলকৃত ও 

আপবলািকৃত 

২ িাসরখ ক া াল 

পদয়ন্ট 

১০.০৭.১৯ 
লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৭.১৯     

  

অজমন ৩০.০৬.১৯     

১২.২ রনি মাররত সর্দয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন মন্ত্রণালয় 

/রবভাদগ োরখল ও স্ব স্ব ওবয়েিাইবে 

আপবলািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপবলািকৃত 

২ িাসরখ 

 

ক া াল 

পদয়ন্ট 

১০.১০.১৯ 

১০.০১.২০ 

১০.০৪.২০ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.১০.১৯ ১০.০১.২০ ১০.০৪.২০ ৩০.০৬.২০  
  

অজমন ১০.১০.১৯ ০১.০১.২০    

১২.৩ আওিািীন আঞ্চসলক/মাঠ 

পর্ োবয়র কার্ োলয় কর্তেক োরখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতদবেদনর 

ওপর র ডব্যা  প্রোন 

স িব্যাক 

িিা/কম েশালা 

অনুসষ্ঠি 

৪ তাররখ 

-- 

 

লক্ষ্যর্াত্রা      

 প্রদর্াজয নয় 

অজমন      

 


